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Plus training gaat door!



Competitie goed
gestart



Herfstvakantie, alleen
op dinsdag training



Rabo clubkas campagne
en Grote clubactie,
bedankt

De plustraining op 7 oktober werd door 10 leden bezocht. Een mooi aantal.
Daarmee is de interesse van de leden bewezen om 1x per maand een extra
training te volgen.
De plus-training op zondag gaat dus door!
Voor wie?
Wanneer?
Kosten?
Opgeven?

Jeugd en senioren van ttv Actief
Op de eerste zondag van elke maand. Van 10 – 11.30 uur.
Eerstvolgende: 4 november, 16 december (i.v.m. Sinterklaas).
Omdat het een extra training is, vraagt de vereniging voor dit
vervolg een eigen bijdrage. Tot volgende zomer is dit 36 euro.
Dat dekt de kosten van trainer, zaal en balletjes.
De 10 bezoekers van de pilot hebben al een mail gekregen.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor dit vervolg.
Interesse? Opgeven kan via actief-eelde@nttbnoord.nl

Competitie goed gestart
We zijn alweer halverwege de najaar-competitie. De meeste teams slaan in
de middenmoot hun balletje mee en spelen zich veilig.
Drie teams doen mee om de het kampioenschap in hun klasse. Dit zijn:
 Junioren 1. Na de 8-2 zege op concurrent Vinkhuizen 1 staan Anna,
Henk, Lennard, Sietse en reserve Harm Jan nu 4 punten voor.
 Junioren 5. Jeroen en Robin (met als reserve Teun) hebben tot nu toe
álle partijen gewonnen. Ze zijn amper 3 maanden lid en mogen het
straks in een hogere klasse proberen.
 Senioren 7. Elles, Ate, Jeroen, Klaas en Willem zijn in een nek-aannek race verwikkeld. Ze gaan aan de leiding, maar tussen de nummer
1 en 4 zit slechts twee punten. Spannend.

Herfstvakantie, alleen op dinsdag training
Hoofdsponsor

De trainingen volgen normaal het ritme van de scholen. Op donderdag is er
dus geen training. In overleg met de trainers is er op dinsdag wél training!

Rabo clubkas en Grote clubactie, bedankt
In september waren er twee acties. De Rabobank hield onder haar leden
een campagne om verenigingen te steunen. De stemmen op ttv Actief
leverden 163 euro op. Een mooi bedrag. En een dankjewel aan alle
stemmers op de vereniging.
Ook sponsor worden?
Informeer naar de
mogelijkheden door een mail
naar :
actief-eelde@nttbnoord.nl

Bezoek ook eens de website:
http://www.ttvactief.nl
Of Facebook: /TTVActiefEelde

De Grote clubactie ging ook van start. De aankopen liepen goed, de kopers
hebben een bedankje ontvangen.
Mochten er nog leden, opa’s, oma’s, familie, buren en vrienden een bijdrage
aan de sport willen geven… Dat kan, de actie loopt nog.
Via http://clubactie.nl/actie/TafeltennisverenigingActief kan men loten
van de vereniging bestellen. Dit gaat via eenmalige machtiging, De
lotnummers (en de prijzen) verschijnen dan op uw bankrekening.

